
Verksamhetsberättelse 2016 för
Föreningen Jöns Henrikssons Minne

Föreningen hade 98 medlemmar (93 st år 2015). Styrelsen bestod av: Eva Grip ordf.  
Tommie Henriksson v. ordf. Lennart Wennerholm kassör,  Ann-Sofie Haraldsson sekr., Stefan Wrang, 
Göran Svensson och Gunilla Almqvist samt Kjell-Åke Espersson som adjungerad från Frosta Härads 
Hembygdsförening.    Suppleant: Ronny Risberg. 
Föreningens fyra arbetsgrupper med respektive sammankallande har under året ersatts med 
kontaktpersoner med olika ansvarsområden: Parkarbete - Stefan Wrang.  Utställning- Stefan Wrang.  
Forskning - Bertil Olofsson. Guidning - Eva Grip. Arrangemang - Eva Grip. Parkens biologi -
Lena Ansebo. 1600-talsmat - Yvonne Mortier. Hemsidan - Ann-Sofie Haraldsson.
Därutöver ansvarar  Agneta Anderberg Wennerholm för gemensam marknadsföring av vår förening 
tillsammans med Kulturhuset och Radioföreningen. 

Årsmötet hölls den 16 mars i Kulturhuset och besöktes av 26 medlemmar.
Utöver årsmötesförhandlingar berättade Lena Ansebo om kulturreliktväxter, dvs växter från förr. 
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. Därutöver har främst arrangemangsgruppen haft 
många möten och i Parken har det varit två arbetsdagar samt en runt Kulturhuset.

Föreningen har för 2016 fått 12 060 kr i verksamhetsbidrag från kommunen.
Vi har även fått 3 383 kr till en svensk och en dansk flagga samt en roll-up för marknadsföring. 
En ny guidekurs möjliggjorde längre säsong. 431 personer har guidats vilket gett drygt 5 000 kr.
Möjlighet har funnits att via linor klättra upp i träden men ingen har gjort det 2016.

Den 9 mars träffade några av styrelsens medlemmar historieprofessorerna Harald Gustavsson och 
Hanne Sanders. Harald Gustavsson har för avsikt att skriva en artikel om Jöns Henriksson i Svenska
Dagbladet och Hanne Sanders har erbjudit sig att hålla föredrag om förskånskningen och att forska 
vidare om honom. Båda anser att kungens namn i sten är mycket speciellt.
Den 7 maj var det gökotta i Parken.
Den 3 juli arrangerades 1000 trädgårdar och flera guidningar genomfördes i Parken trots regn.
Den 6 augusti genomförde medlemmar i Lunds botaniska förening en växtinventering i Parken.
Den 28 augusti arrangerades en bussresa med 23 deltagare  till Fredriksborgs slott där vi fick 
möjlighet att bese detta. Guidning i parken visade att inget finns kvar av den trädgård som fanns när
Jöns Henrikssons far var trädgårdsmästare. Däremot hade man återskapat Christian IV:s lindallé och
genetiska analyser visar att det är samma ursprung på den parklinden som det finns nedtecknat att 
man köpte in på 1600-talet.  I Köpenhamn guidade Yvonne Elisson-Mortier från bussen och 
berättade om olika byggnader med anknytning till 1600-talet. Till sist besökte gruppen Christiania. 
Den 10 september hölls Viktoriamarknaden i Hörby och vi hade ett bord där tillsammans med 
Kulturhuset och Radioföreningen för att marknadsföra oss. 
Den 24-25 september arrangerades 1600-talsdagar där lördagen var intern. Hanne Sanders samt 
Jens Hallqvist, ordförande i föreningen Svend Gønge, föreläste i kyrkan. Därefter var det fest i ett 
tält bakom Kulturhuset. Skånes Caroliner och föreningen Svend Gønge deltog tillsammans med 
våra  frivilligarbetare. Lars Fernebring med orkester sjöng egna visor om snapphanetiden.
På söndagen var det familjedag med ca 500 besökare och ett 100-tal funktionärer. På programmet 
stod 1600-talsgudtjänst som leddes av Jan-Olof Jansson, 12 utställare som sålde olika produkter och
demonstrerade hantverk, lekar, föreläsningar och underhållning av olika slag samt gratis guidningar 
i Parken, Kyrkan och hos Radioföreningen. Ca 200 personer guidades i Parken. Skånes Caroliner 
hade exercis med eldgivning och visade soldatens lägerliv. I kyrkan fanns även en utställning om 
Roskildefreden framtagen av Hanne Sanders. Kong Christians Hof hade fina kläder till barn som 
visade upp sig. Mat och fika fanns att köpa. 96 400 kr från 6 olika bidragsgivare möjliggjorde 
arrangemanget. Entréavgiften på 40 kr skall delas mellan föreningarna enligt överenskommelse.



Föreningen beviljades 23 875 kr av Länsstyrelsen i kulturmiljövårdsbidrag. Detta var reserverat till 
grässlåtter och röjning samt till oljning av installationer, vilket utförts av Robert Frank. Dessutom 
har får betat i Parken under större delen av sommaren. Pengar hade även sökts till nya installationer 
men det beviljades inte. Föreningen har i stället med egna medel betalat snickare för att tillsammans
med mycket frivilligarbete få däckspång längs hela sträckan mellan de båda kvarteren åt norr. Allt 
som tidigare i ek och försett med sarg och räcken. Vi har även antagit en miljöpolicy. Se hemsidan.
Föreningen har sökt nytt kulturmiljövårdsbidrag på 166 000 kr för olika arbeten i Parken 2017.
Föreningen vill även restaurera resterna av gravtumban samt rädda Olof Randbecks gravhäll men 
det går inte att få kulturmiljövårdsbidrag till åtgärder som kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning. 
De har besiktigats av en stenkonservator vilket betalades av kyrkan. Konservatorn har även lämnat 
offerter. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med kyrkan angående detta.

Föreningen är medlem i Linderödsåsens Turism och därmed MittSkåne Turism, Skånska 
Akademins vänförening, Det gröna kulturarvet, Trädgårdsriket och Skånes Hembygdsförbund 
genom vilket vi får person- och ansvarsförsäkring. Vi är även med i Skånska Dagbladets satsning 
100 ord, kalendern hos Visit Skåne och hemsidan www.platsr.se som Länsstyrelsen rekommenderat.
Genom företaget Nordic Travel AB kan  grupper boka guidning.

Som marknadsföringsmaterial uppdateras vårt infoblad om Parken och föreningen löpande och det 
finns som tidigare tillgängligt på olika ställen i Hörby. 
Ett vykort har tagits fram till försäljning samt för utdelning till alla som blir guidade i Parken. 
Föreningen annonserar tillsammans med Kulturhuset och Radioföreningen på Hörbys Citykarta.
Ett samarbete har inletts med Studiefrämjandet.
På hemsidan läggs nytt material in såsom olika rapporter och tidningsartiklar, även äldre.
På  vår Facebooksida kommer det in olika inlägg. Samtidigt marknadsförs guidningarna på  andra  
Facebooksidor. Ett par skolklasser har guidats och ett guideprogram för skolelever skall tas fram. 
Flera besökare har dessutom guidats vid modellen.
Möjligheten att med en app i mobilen gå en eller två guidade slingor kallad Tidsmaskinen skall 
utvecklas. Skånes Hembygdsförbund har gjort detta möjligt.

….........................................           …..............................................        …..........................................
  Eva Grip ordf.          Tommie Henriksson v. ordf.         Ann-Sofie Haraldsson sekr.

…..........................................          …............................................          .….........................................
Lennart Wennerholm kassör          Stefan Wrang                     Gunilla Almqvist

….........................................           ….......................................
Göran Svensson  Kjell-Åke Espersson 

adjung.

Tack till alla Er som har gjort årets 
verksamhet möjlig bland annat 
genom allt arbete i Parken, 
guidningar och arbete i det stora 
1600-talsarrangemanget! 
Tack även för alla ekonomiska bidrag!

Styrelsen

http://www.platsr.se/

